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Župan Občine Destrnik Franc Pukšič se je v svojem 
delovanju vseskozi zavzemal za skladen in enako-
meren razvoj Destrnika, ki je v zadnjem mandatu 
dosegel zavidljiv nivo. 

»Lahko rečem, da smo to dokazali z dobrimi odločitva-
mi in uspešno izpeljanimi projekti v preteklosti. Naša 
občina je v 30 letih aktivne politike in dobrega dela ob-
činskih svetov z občinsko upravo ter nekoč podjetjem 
Gradnje Destrnik doživela hiter razvoj in ima danes 
status, ki ji ga mnogi zavidajo. Z zavedanjem o po-
membnosti sprejemanja pravih odločitev je pogojena 
naša prihodnost in z njo kvaliteta bivanja prebivalcev 
naše občine, naših občanov,« pove župan in dodaja, 
da jih je ob nastopu mandata leta 2018 pričakal vr-
toglavi dolg, ki so ga uspešno sanirali v prvih 2 letih in 
preprečili blokado delovanja občine, zato so morali 
sprejeti nekaj nepriljubljenih odločitev.

»V zadnjem mandatu, ki so mi ga zaupali naše občan-
ke in občani, smo po 10 letih ponovno začeli z izgra-
dnjo optičnega omrežja; položili smo približno 54 km 
cevi ter na novo priklopili preko 350 hišnih številk. Do 
poletja 2023 bomo z optiko zaključili v vseh vaseh. Na 
novo smo uredili javno razsvetljavo, nabavili 300 sve-
tilk in namestili nove LED reflektorje na igrišču, cerkvi 
in tudi na šoli,« poudarja Pukšič in dodaja, da so med 
letoma 2018 in 2022 ponovno zagnali projekte LAS, 
za katere so pridobili evropska in državna sredstva. 
»Rezultat tega obdobja so Park prostoživečih živali s 
trikratno uspešno kandidaturo na javnem razpisu, knji-
ga Lan nekoč in danes, pobarvanka Lan (nosilec Turi-
stično društvo Destrnik), projekt Od koruznega zrna do 
izdelka, rekreacijska pot s kolesi, Zelena učilnica (ki bo 
zaključena leta 2023) in projekt Ko zadišijo zeli,« poja-
snjuje župan in nadaljuje z naštevanjem uspešno iz-
peljanih projektov ter načrtov. »S športno-rekreacijsko 
potjo, ki povezuje več zaselkov in vasi, smo razvili turi-
zem za goste, ki si želijo zdravega načina preživljanja 
prostega časa. Pot predstavlja možnost rekreacije, ko-
lesarjenja in pohodništva. Pripomogli smo tudi k večji 
požarni varnosti ter varnosti gasilk in gasilcev na inter-
vencijah. Nabavili smo dve novi gasilski vozili, ki so jih 
člani PGD Desenci in PGD Destrnik konec leta 2019 in 
2022 ponosno parkirali v svoji garaži.« 

Občina je v zadnjem obdobju izpeljala tudi projekt 
Zelene učilnice, izgradnjo električne polnilne posta-
je s fotovoltaiko in hrambo elektrike z baterijami s 
sredstvi EU. Zgradili so nova igrala za otroke, projek-
tirajo pa tudi novo jedilnico v osnovni šoli. Zgradili so 

tudi kolesarsko cesto in zaključujejo s projektiranjem 
celovite obnove vodovoda v celotni občini v sklopu 
Spodnjega Podravja. »V občini smo si prizadevali tudi 
za primeren izgled in funkcionalnost našega pokopa-
lišča, ki bo vsem občanom v ponos. Politična volja ter 
strokovni pristop sta obrodila sadove in tako je bila na 
osnovi javnega naročila podpisana Pogodba za uredi-
tev poslovilnega objekta in razširitev pokopališča v Ob-
čini Destrnik – 1. faza v vrednosti skoraj 300.000 evrov 
z izvajalcem GAAL gradnje,« dodaja župan in pove, 
da se je s postavitvijo lanišnice ter ureditvijo nadstre-
šnice za prešo in lanišnico uresničila tudi dolgoletna 
želja članov Turističnega društva Destrnik, saj bo 
objekt služil za izvedbo njihovih društvenih dejavno-
sti. »Namen obnove je bil predstaviti ter ohraniti etno-
loško in kulturno dediščino naših krajev generacijam 
za nami. Kajti preš in lanišnic skoraj ni več, oz. jih je 
zelo malo. Odločitev za obnovo, predstavitev in ohrani-
tev nekoč zelo pomembnih elementov za življenje bo v 
prihodnosti kot dediščina neprecenljiva,« je prepričan 
župan Pukšič. Projekt je bil izpeljan z nepovratnimi 
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

»Velika pridobitev za občino, krajane in širšo regijo bo 
tudi medgeneracijski center v Zasadih, ki predstavlja 
plod uspešne kandidature na razpisu podelitve koncesij 
za opravljanje storitev institucionalnega varstva v do-
movih za starejše Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Medgeneracijski center bo 
prinesel vsaj 80 novih delovnih mest. Vrednost investi-
cije, ki sledi odločitvi o podelitvi koncesije, je ocenjena 
na 10 mio evrov,« še pove župan Pukšič.

»Hvaležen sem in iskreno čestitam celotni upravi Ob-
čine Destrnik za uspešno izvedene projekte, pridoblje-
na nepovratna sredstva in pripravo vseh vsebinskih 
aktivnosti, povezanih s projekti. Bilo jih je res veliko in 
naše delo je bilo zelo produktivno,« je ponosen župan. 
Doda še, da so izdali tudi zbornik Sij Destrnika, ki za-
jema večstoletno kulturno-zgodovinsko dediščino. 
»To je knjiga, na katero je lahko ponosen vsak občan. 
Naj služi plemenitemu namenu v prihodnosti in naj bo 
v ponos našim zanamcem,« še pove župan Občine 
Destrnik Franc Pukšič in zaključi, da prepušča občino 
v vodenje mlajši generaciji, ki pozna delovanje držav-
nega aparata in evropskih ustanov ter ve, kako se pri-
peljejo evropska sredstva v Destrnik, saj so to tudi do 
sedaj delali, sam pa odhaja v zaslužen pokoj.

Pripravila: Špela Pokeržnik

Izdajatelj: Občinski svet občine Destrnik
Uredniški odbor: Tadej Urbanija, Tanja Hauptman, Simon Fridl
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Destrnik brezplačno
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USPEŠNOST OBČINE DESTNIK V OBDOBJU 2018 - 2022 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Občinski prostorski načrt Občine Destrnik

OPN je bil sprejet leta 2011 in nazadnje dopolnjen v 
letu 2018, vendar le za POC Drstelja. V zaključni fazi 
so 4 spremembe in dopolnitve, pri katerih so upo-
števani tudi predlogi posameznih lastnikov zemljišč.

IZ OBČINSKE HIŠE

OPPN za športni 
park Janežovski 
Vrh

OPPN za Športni 
park Janežovski Vrh 
predvideva izgra-
dnjo športno-rekre-
acijske infrastruktu-
re in amfiteatra za 
prireditve na pros-
tem s spremljajoči-
mi objekti.

OPPN za novo območje stanovanj  
Vintarovci – sever

Na pobudo zasebnega 
investitorja se izdelujejo 
spremembe in dopol-
nitve OPPN za novo 
območje stanovanj 
Vintarovci – sever, 
kjer je predvidena 
izgradnja 4 sta-
novanjskih enot.
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OPPN za EUP JI-1 Jiršovci – vaški dom;  
Jiršovci-Drstelja

Z OPPN se načrtuje izgradnja vaškega doma s 
spremljajočo zunanjo ureditvijo.

ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo ka-
nalizacijskega omrežja v naselju Placar ob regio-
nalni cesti R1 229, za katero so sredstva predvidena 
tudi v proračunu za leto 2022. Občina je v mandatu 
2018–2022 namenila za sofinaciranje individualnih 
čistilnih naprav preko 65.000 evrov. Izdelanih je bilo 
tudi več načrtov za gradnjo ČN in kanalizacije na ob-
močju naselij Zasadi, Svetinci, Levanjci in Drstelja, ki 
pa se nahajajo izven območja državnih aglomeracij 
in za njih trenutno ni mogoče pridobiti nepovratnih 
sredstev.

MODERNIZACIJA CEST

Modernizacija cest, opornih zidov, pločnikov in 
sanacija plazov

V mandatu 2018–2022 je bilo rekonstruiranih 5,5 
km cest, plazov, opornih zidov in mostov v skupni 
vrednosti preko 780.000 evrov. Prav tako je bilo iz-
grajenih ali obnovljenih skoraj 1,6 km pločnikov.

NAČRTOVANJE IN REKONSTRUKCIJA 
VODOVODNEGA OMREŽJA

Občina Destrnik skupaj z občinami Spodnjega Pod-
ravja načrtuje prenovo in rekonstrukcijo vodovodne-
ga omrežja, v izdelavi je projektna dokumentacija za 
pridobitve gradbenega dovoljenja.

OBČAN NOVEMBER 2022
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Rekonstrukcija križišč

Občina je v mandatu 2018–2022 izdelala več pro-
jektov za rekonstrukcijo križišč v krožišča (Levanjci, 
Zasadi, Ločki Vrh).

Križišče Levanjci

Rekonstrukcija križišča v Levanjcih je predvidena v 
proračunu za leto 2022. 

IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE

Občina Destrnik je izgradila 2 km kolesarske ste-
ze od Janežovcev do Drstelje v skupni vrednosti 
409.000 evrov; od tega je pridobila 382.384 evrov 
nepovratnih sredstev EU in RS.

OBČAN NOVEMBER 2022
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SODELOVANJE PRI OBNOVI DRŽAVNIH CEST

Občina aktivno sodeluje z Direkcijo RS za infrastruk-
turo in Ministrstvom za infrastrukturo na področju 
obnove državne cestne infrastrukture na območju 

Občine Destrnik. V letu 2019 se je izvedla prepla-
stitev in razširitev ceste R3 745 Janežovci–Dolge 
Njive. V letu 2022 se je pričela rekonstrukcija kroži-
šča na R1 229 in državne ceste R3 745 v Janežovcih 
ter izgradnja 6 parov avtobusnih postajališč ob R3 
745, prav tako se je pričela gradnja državne kole-
sarske povezave Ptuj–Janežovci. Vrednost vseh del 
je 3.645.364,71 evrov; od tega znese delež občine 
232.887,44 evrov. V zaključni fazi je tudi izdelava 
nove projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
državne ceste R3 739 skozi center Destrnika preko 
Svetincev do križišča na R1 229 v Gomilcih.

PROMETNA VARNOST

Občina je v mandatu 2018–2022 izvedla več pro-
jetov in ukrepov za povečanje prometne varnosti. 
Postavila ali obnovila je prometno in obvestilno si-
gnalizacijo ter uvedla ukrepe za umirjanje hitrosti v 
naseljih Velovlak, Dolič, Janežovski Vrh in Vintarovci.

IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Občina je pristopila k obnovi obstoječe javne 
razsvetljave in njeni razširitvi. Predvidena je zame-
njava približno 300 starih in izgradnja okoli 200 no-

OBČAN NOVEMBER 2022
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vih luči. Gradnja intenzivno poteka že v letošnjem 
letu na območju naselij Jiršovci, Ločki Vrh in Vinta-
rovci.

IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA

Občina aktivno sodeluje z družbo T2 pri gradnji op-
tičnega omrežja. T2 je v zadnjih 2 letih na obmo-
čju Občine Destrnik izgradil preko 53 km omrežja, 
s čimer bo omogočenih okoli 320 novih priključkov. 
Tako bo z optičnim omrežjem pokrita skoraj celotna 
občina.

RENKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA

Občina aktivno sodeluje z družbo Elektro Maribor 
pri rekonstrukciji električnega omrežja. V tem man-
datu je bilo rekonstruirano in kablirano omrežje na 
območju naselij Vintarovci, Jiršovci, Ločki Vrh, Dr-
stelja … 

IZGRADNJA WI-FI OMREŽJA  

Občina Destrnik je v sklopu projekta EU for WI-FI 
izgradila več brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi 
omrežja, ob čemer je bilo pridobljenih 10.000 evrov 
nepovratnih sredstev.

UREDITEV POKOPALIŠČA V DESTRNIKU

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za razširitev 
pokopališča in rekonstrukcijo mrliške veže, v sklopu 
katerega se je že izvedla I. faza izgradnje opornih zi-
dov, s katerimi se je pridobilo boljšo povezavo med 
poslovilnim objektom in pokopališčem ter nova 
grobna polja, predvsem za žarne grobove. V nasled-
nji fazi bo dozidan še poslovilni prostor ter urejena 
okolica s parkirišči in odvodnjavnjem.

OBČAN NOVEMBER 2022
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Ob tem je že bila izvedena obnova in zasaditev bre-
žine, obnovljeni in dograjeni oporni zidovi ter ogra-
ja, kot tudi obnovljene povezovalne poti na starem 
delu pokopališča. Celotna vrednost investicije bo 
znašala preko 800.000 evrov.  

STANOVANJSKA GRADNJA    

Občina je v letu 2022 sprejela nov odlok o odmeri 
komunalnega prispevka, na osnovi katerega je pri-
spevek enak ali celo nižji kot v primerljivih sosednjih 
občinah. Občini je v tem mandatu uspelo odkupi-
ti nepremičnino in odstraniti nevaren nedograjen 
objekt v samem središču kraja, s čimer se je spro-
stila možnost za gradnjo več- ali enostanovanjskih 
objektov.

TURIZEM 

V mandatu 2018-2022 je bilo uspešno izvedenih 
več V mandatu 2018–2022 je bilo uspešno izve-
denih več projektov LAS v skupni vrednosti preko 
344.000 evrov, od tega je bilo z uspešno kandi-
daturo zagotovljenih 226.000 evrov nepovratnih 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj:
• rekreacijska pot in kolesa za izposojo,
• lanišnica in preša,
• Zelena učilnica,
• polnilnica za električne avtomobile.

OBČAN NOVEMBER 2022
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KULTURA

Prenova notranjosti Volkmerjevega doma v letu 
2021 je znašala 64.129,30 evrov, pri čemer je pre-
novo v vrednosti 42.052 evrov sofinanciralo Mini-
strstvo za kulturo RS.

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OBNOVLJIVI VIRI 
ENERGIJE

Občina Destrnik je v mednarodnem programu In-
terreg – Podonavje opremila večnamenski objekt 
z baterijami za shranjevanje električne energije in 

malo sončno elektrarno, kar je pilotni projekt samo-
oskrbe javnega objekta z električno energijo iz ob-
novljivih virov. Vrednost projekta je 71.905,50 evrov, 
od tega je 61.119,67 evrov nepovratnih sredstev.

ZDRAVSTVO

Občini je v sodelovanju z ZD Ptuj uspelo pridobiti 
program fizioterapije, poleg obstoječe zobozdra-
vstene ambulante in lekarne pa še novega konce-
sionarja za ambulanto splošne medicine. Izgrajen 
je bil tudi nadstrešek in obnovljeno stopnišče pred 
vhodom.

 ŠPORT IN PREDŠOLSKA VZGOJA

Izvedena je bila obnova trate na zunanjem igrišču in 
izgradnja zunanjih igral za otroke.   

OBČAN NOVEMBER 2022
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PRIZIDAVA JEDILNICE OŠ

V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za prizidavo – 
povečavo jedilnice v OŠ Destrnik-Trnovska Vas.

VEČNAMENSKI OBJEKT DU

V tem mandatu je bila izvedena legalizacija in prido-
bljeno uporabno dovoljenje za večnamenski objekt, 
ki je bil predan v upravljanje društvu upokojencev. 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izgraje-
na nadstrešnica pred objektom, pred kratkim pa še 
gradbeno dovoljenje za gradnjo dodatne nadstre-
šnice za zunanje kegljišče. Na objekt je namešče-
na tudi MSE, ki omogoča samooskrbo z električno 
energijo.

ZBORNIK SIJ DESTRNIKA

V letu 2022 je obči-
ni uspelo izdati nov 
zbornik Sij Destrni-
ka, ki dopolnjuje 
že izdani zbornik iz 
leta 2006.

PODPORA DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Občina je v tem mandatu preko javnega poziva finaci-
rala programe delovanja društev in organizacij na ob-
močju Občine Destrnik v skupni vrednosti 95.538 evrov.

NOVA POSLOVALNICA POŠTE IN TRGOVINA KEA – TUŠ

Po aktivnem sodelovanju občine je bila v letu 2021 
v poslovnem centru odprta nova pogodbena poslo-
valnica pošte in trgovia KEA – TUŠ.

POŽARNA VARNOST 

Nakup gasilskih vozil in opreme ter sredstva za 
delovanje GD in izobraževanje 

V mandatu sta bili nabavljeni 2 vozili GVC (PDG De-
senci in PGD Destrnik). Občina je za nabavo GVC 
PGD Desenci zagotovila dodatnih 36.047 evrov, 
PGD Destrnik pa 173.089 evrov, skupaj za nabavo 
gasilskih vozil torej 209.136 evrov. 
Za nabavo opreme (požarna taksa) je bilo dodatno 
namenjenih 22.629 evrov, za redno delovanje dru-
štev in izobraževanje pa še 71.557 evrov, skupno 

za požarno var-
nost torej 303.322 
evrov.

OBČAN NOVEMBER 2022
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ZGODBE IZ DESTRNIKA

DRUŽENJE 
STAREJŠIH OBČANOV

Občina Destrnik je sredi meseca okto-
bra pripravila srečanje starejših občanov 
nad 70 let, ki imajo stalno prebivališče 
v Občini Destrnik. Druženje je pomem-
ben dejavnik za prijazno in kakovostno 
življenje, saj nam čas, v katerem živimo, 
vse bolj narekuje pomembnost medse-
bojnega razumevanja, strpnosti in spo-
štovanja.

Zbrane je v Volkmerjevem domu kulture 
pozdravil župan Občine Destrnik Franc 
Pukšič: »Pred približno 30 leti sem se z 
marsikaterim od vas srečal prvič. Bili so 
časi, ko ni bilo vode, morda le 6 ali 7 te-
lefonov v celotni občini, ni bilo asfaltnih 
cest ... Danes sem tukaj z vami v tej funk-
ciji zadnjič, zato sem nekoliko nostalgičen. 
Resnično velika hvala za vse, kar smo sku-
paj naredili za naš kraj. Vse smo delali z 
dušo in srcem, z veseljem, da bi bilo vsem 
boljše in lepše. Da bo tistim, ki prihajajo za 
nami, udobno in prijetno. Prepričan sem, 
da danes s ponosom sedimo v tej dvorani.«

Dogodek se je pričel z bogatim kultur-
nim programom, druženje pa se je na-
daljevalo ob prijetem klepetu in obuja-
nju marsikaterih spominov. 

Pripravila: Špela Pokeržnik

OBČAN NOVEMBER 2022
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Na sončno oktobrsko soboto je popoldansko pri-
jetno druženje na kostanjevem pikniku po dolgem 
premoru zaradi covida ponovno združilo vaščane 
Doliča.

Res je, da lahko svobodno izbiramo, kje bomo živeli, 
a ne moremo si izbirati sosedov. »Dobri sosedje, ki 
jih v Doliču vsekakor ne manjka, vedno pripomorejo k 
boljšemu življenju; tako v družabnem smislu kot tudi 
s svojim aktivnim sodelovanjem pri razvoju in izbolj-
šanju standarda ter kakovosti življenja v vasi,« pove 
Valerija Malek iz Vaškega odbora Dolič. Doličanka 
dodaja, da je med sosedi potrebno zgolj nekoliko strp-
nosti, spoštovanja in uvidevnosti, da vas deluje kot ce-
lota in se razvija na vseh področjih. »Načrtov razvoja 
in želja med vaščani Doliča je v prihodnosti vsekakor 
veliko,« poudari Malekova in nadaljuje, da je druže-
nje ob pečenih kostanjih, prigrizku in dobri kapljici 
potrditev, da so v Doliču doma dobri sosedje, ki s 
skupnimi močmi vseh članov vaškega odbora in 
predsednika še vedno znajo povezati celotno vas.«

KOSTANJEV PIKNIK V DOLIČU

Ob tej priložnosti so bili veseli nagovora in obiska 
župana Franca Pukšiča in direktorice občinske upra-
ve Vlaste Tetičkovič Toplak, ki sta med prijetnim 
klepetom vaščane obdarila s pred kratkim izdanim 
zbornikom Sij Destrnika. Z veseljem sta en izvod iz-
ročila našim gostom, ki so bili nad zbornikom očara-
ni, saj so ga že med druženjem listali in bili presene-
čeni, kako lepo je predstavljena večstoletna kulturna 
zgodovina Destrnika. »Družba Gorenjcev je bila nad 
samo lepoto našega Doliča ter našo gostoljubnostjo 
več kot navdušena in očarana. Kakor pravi star sloven-
ski pregovor Kot ne more drevo živeti brez korenin, ne 
more človek živeti brez družbe,« doda Valerija Malek.

Druženje se je tako iz popol-
dneva prevesilo pozno v noč, 
ko se je zaslišala tudi lepa do-
mača slovenska pesem. »Ver-
jamem, da ga bomo z veseljem 
ponovno organizirali naslednje 
leto, ko se nam bo zagotovo 
pridružilo še več naših vašča-
nov,« zaključi Malekova in se 
iskreno zahvaljuje vsem, ki so 
ob pripravi srečanja pomagali 
in pripomogli, da je druženje 
ob pečenih kostanjih uspelo.

Pripravila: Špela PokeržniK
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SREČANJE SOŠOLCEV 
PO 50 LETIH

Prisrčno in toplo je bilo druženje sošolk 
in sošolcev, ki so se sredi minulega sep-
tembra po 50 letih znova srečali in si segli 
v roko. 

»Leta 1972 smo končali osnovno šolo v De-
strniku. Ubrali smo vsak svojo pot in se podali 
izzivom življenja naproti. Nekaj nas je ostalo 
v Destrniku, druge pa je ljubezen odpeljala 
drugam,« pripoveduje Dragica Čuček in za-
dovoljno doda, da je bilo srečanje veselo. »Obujali smo spomine, ko smo skupaj gulili šolske klopi. Veliko 
smo si imeli povedati in zelo smo hvaležni za trenutke, ki smo jih lahko spet preživeli skupaj,« še doda Dra-
gica Čuček in zaključi, da so si ob slovesu obljubili, da se kmalu znova snidejo. 

Pripravila: Špela Pokeržnik

MINUTA ZA KULTURO

Med iskrenimi ljudmi

se nikoli ne zgodi,

da zmaga laž,

pri vseh drugih pa velja,

da je nekaj slabega,

če preveč priznaš.

In odkar ta svet stoji,

so na njem živeli ti in ti,

človek bližnjega spozna,

ko ga ta enkrat izda,

do takrat pa malo veš.

Med iskrenimi ljudmi

so preproste vse reči,

kot jasen dan.

Se pa najde marsikdo,

ki se zdi mu prepusto,

če je svet ubran.

Med iskrenimi ljudmi

KULTURA

In če misliš tudi ti,

da je dolgčas brez laži,

pojdi raje z njo …

Naj se z dnevom jutrišnjim

med iskrenimi ljudmi zbudim.
Avtor: Dušan Velkaverh

Izbor: Kulturno društvo Destrnik
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PODELITEV MEDALJ VETERANOM 
VOJNE ZA SLOVENIJO

V nedeljo, 25. septembra, so se v Volkmerjevem 
domu kulture zbrali veterani vojne za Slovenijo iz 
območja Občine Destrnik in prejeli odlikovanja ob 
30. obletnici samostojne in neodvisne države Re-
publike Slovenije. 

Slovesnost se je pričela z Zdravljico v izvedbi Moš-
ke komorne skupine Kulturnega društva Destrnik, 
ki je ob priložnosti zapela še pesem Štajerski fantič. 
Sledil je govor predsednika Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Ptuj Vlada Žgeča, ki je 
med drugim poudaril pomen dogodkov leta 1991 in 
dodal: »Destrničani ste lahko upravičeno ponosni na 
svoj prispevek v obdobju, ko smo gradili samostojno in 
neodvisno Slovenijo, in pa temu, da smo z orožjem v 
roki svojo domovino tudi obvarovali.«

Župan Franc Pukšič je spregovoril o pomenu in 
osebnem videnju osamosvojitvene vojne ter do-
godkih na Ptuju in v krajevni skupnosti. »Pomembno 
je, da smo to našo Slovenijo osamosvojili, čeprav se 
nekako občuti, kot da jo imamo premalo radi. Morda 

se o tem premalo pogovarjamo, tudi na ravni šolske-
ga sistema se govori o slovenski vojski in samostojni 
državi, ki so jo sanjali naši predniki,« meni Pukšič. 

Predsednik in župan sta nato podelila medalje vete-
ranom, po skupnem fotografiranju in pesmi Sij De-
strnika v izvedbi Damjane Žampa pa je župan nav-
zočim podelil še istoimenski zbornik. Dogodek se je 
zaključil s pogostitvijo in prijetnim druženjem.

Pripravil: Simon Fridl
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V DRUŠTVIH SE DOGAJA

TRGATEV POTOMKE PRI 
VINIČARIJI

Trgatev potomke pri vinčariji v Destrniku je pote-
kala v petek, 23. septembra. Sezona trgatev je za 
vinogradnike gotovo eno najlepših obdobij v letu.

»Jesen nas vsako leto združi pred potomko stare trte 
v Destrniku. Tudi letos smo ponosno in previdno od-
rezali vsak grozd, ki ga je rodila,« pripoveduje skrbnik 
potomke Ivan Hauptman.

Dogodek so z obiskom počastili tudi župan in lastnik 
potomke Franc Pukšič, 8. ptujska vinska kraljica 
Monika Kovačič ter predsednik Društva vinograd-
nikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice Andrej 
Rebernišek, ki so udeležence trgatve tudi nagovorili. 

Trgatvi so se pridružili tudi kletarji, svetniki in člani 
Turističnega društva Destrnik. »Potomka je letos ob-
rodila mnogo kvalitetnega grozdja, ki ga je sprejel v 
predelavo kletar Rudi Potrč. Grozdje potomke je na-
menjeno skupnemu pridelku potomk iz Destrnika, 
Ptuja in Vidma pri Ptuju, iz katerega potem dobimo 
protokolarno vino teh treh občin,« pove Hauptman 
in doda, da je letos naša občina dobila 21 buteljk 
modre kavčine lanskega letnika, ki jih je na prireditvi 
prejel župan Franc Pukšič. Po trgatvi je sledilo prijet-
no druženje pri viničariji.

Pripravila: 
Tanja Hauptman
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PRAZNOVANJE 20-LETNICE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV SPODNJEGA PODRAVJA V ŠPORTNEM DUHU

Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje 
Podravje (PZDU Spodnje Podravje) je bila ustanov-
ljena leta 2002. Ustanovila so jo društva upokojen-
cev iz severovzhodne Slovenije, vanjo pa je združe-
nih 43 društev, ki delujejo v 19 občinah.

V zvezi, ki je preko svojih komisij dejavna tudi na po-
dročju športa in rekreacije, so se odločili, da prip-
ravijo pokalno tekmo v športni disciplini kegljanje 
na vrvici. Tekmovanje je potekalo v začetku meseca 
septembra v športni dvorani v Destrniku.

»Prijavljenih je bilo 18 ženskih in 18 moških ekip. Tek-
movali sta tudi ženska in moška ekipa DU Destrnik. Že 
po ustaljeni navadi smo tekmovalce pogostili s kavo 
in odličnim domačim pecivom, ki so ga pripravile čla-
nice našega društva, za kar se jim lepo zahvaljujem. 
Ob sladkih dobrotah pa smo ponudili tudi obložene 
kruhke in prvovrstno žganje,« o dogodku pripoveduje 
Feliks Majerič. 

Po pozdravnih nagovorih predsednika domačega 
društva Antona Severa, predsednika Pokrajinske 

Predsednik PZDU Sp. Podravje Viktor Kokol, tekmovalci, župan Občine Destrnik Franc Pukšič in predsednik DU Destrnik Anton Sever.           

zveze društev upokojencev Spodnje Podravje Viktor-
ja Kokola in predsednika komisije za šport Poldeta 
Pergerja se je tekmovanje pričelo. »Glavna sodnica 
je bila Alenka Horvat iz Društva upokojencev Središ-
če ob Dravi. Prvi del tekmovanja je bil zaključen oko-
li poldneva. Sledilo je dobro kosilo in malo počitka. 
Običajno drugi del tekmovanja poteka po obratnem 
vrstnem redu doseženega rezultata. Tokrat smo se 
odločili, da v drugem delu tekmovanja sodeluje samo 
prvih 5 ekip. Naše društvo je imelo v ognju moško eki-
po, ki je v prvem delu tekmovanja dosegla peto mesto. 
Fantje so se potrudili in na koncu osvojili odlično tretje 
mesto in s tem pokal,« zadovoljno pripoveduje Maje-
rič in doda, da je vse pokale prispevala PZDU Spodnje 
Podravje. »Tudi Občina Destrnik je prispevala finanč-
ni del kot promocijo kraja. Hvala tudi njim. Bila je lepa 
prireditev, na kateri je bilo več kot 200 upokojencev 
iz drugih občin. Naše društvo se je odlično izkazalo 
v dobri organizaciji tekmovanja, pogostitvi in zaključ-
nem druženju,« še doda Feliks Majerič.

Pripravila: Špela Pokeržnik
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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
OSNOVNOŠOLCEM

Člani Turističnega društva Destrnik so konec sep-
tembra v sklopu tehniškega dneva gostili učence 
Osnovne šole Voličina. Učencem od 4. do 9. razreda 
so predstavili njihovo zgodbo »Od lanu do platna«.

Dan je bil namenjen obujanju kulturne dediščine. 
Skupaj so se preselili v življenje, kot so ga živeli ne-
koč. »Učenci so se aktivno preizkusili v več delavni-
cah. S tolkačem so potolkli lanena stebla in jih trli na 
trlicah, na kolovratih so predli niti ter preizkusili ročne 
spretnosti na statvah in v našivavanju lanenega cve-
ta. V kuhinji pa je omamno dišalo po lanenih slanih 
rogljičkih,« se spominja koordinatorka projekta Ire-
na Pernat. 

V drugem delu so si ogledali lanišnico, viničarijo ter 
film o življenju in delu viničarjev. Druženje so zaklju-
čili s pesmijo Antona Martina Slomška Le predi, 
dekle, predi. Učenci so bili nad predstavitvijo navdu-
šeni in so domov odnesli polno lepih vtisov. 

Pripravila: Tanja Hauptman

NA EKSKURZIJI PO DESTRNIKU

Člani Turističnega društva Destrnik, ki so bili aktiv-
ni pri organizaciji in izvedbi kmečkega praznika, so 
se prvo oktobrsko nedeljo podali na strokovno eks-
kurzijo po občini Destrnik, in sicer kar z avtobusom. 

Zbrali so se pri lanišnici in starinski preši, nato pa se 
peš podali do viničarije, kjer sta jih pričakala viničar-
ja Pepek in Pavla ter jim pripravila manjšo pogosti-
tev. »Ogledali smo si multivizijo, ki je veliko članov do 
zdaj še ni videlo, nato pa smo se z avtobusom pope-
ljali v Pesniško dolino na kmetijo Žampa. Videli smo 
najmodernejšo kmetijo za govedo, na kateri ogromno 
dela opravi robot, za kar pa je seveda potrebno znanje 
kmeta, ki to pravilno upravlja,« je povedal predse-
dnik TD Destrnik Ivan Hauptman.

Po strokovno prikazanem vodenju so se okrepča-
li z narezkom in pijačo, ki so ju postregli na kmetiji 
Žampa, za kar so udeležencem ekskurzije Tončku, 

Zvonku, Damjani in Suzani nadvse hvaležni. Sledila 
je vožnja v Vintarovce do parka živali pri Horvatovih. 
Lastnika sta člane društva pričakala z odprtimi ro-
kami ter jih popeljala na ogled redkih ptic in ostalih 
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živali, za katere skrbita in se trudita, da ne 
bi izumrle. Tudi tukaj so bili deležni odlične-
ga vodenja in okusne pogostitve ob koncu 
ogleda.

Pot so nadaljevali do lokala Pri omi, kjer jih 
je že čakalo pozno nedeljsko kosilo. Pridružil 
se jim je tudi župan Franc Pukšič in jim po-
delil zbornik Sij Destrnika.

Po kosilu so se vrnili pred turistični dom in 
še kar nekaj časa preživeli v prijetnem po-
govoru ob dobri kapljici. »Ugotovili smo, da 
lahko primere dobrih praks najdemo tudi v 
domači občini. Zdi se, da premalo poznamo 
svoj domači kraj in smo hkrati premalo po-
nosni na to, kar znajo in zmorejo naši ljudje,« 
je prepričan predsednik. 

Člani Turističnega društva Destrnik se iskreno zahvaljujejo za vse gostoljubje domačinov, ki so ga bili de-
ležni na ta dan, s čimer so pripomogli, da so preživeli zanimivo in odlično ekskurzijo po domačem kraju.

Pripravila: Tanja Hauptman
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ŠOLA IN VRTEC

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE 
V JESENSKEM KROSU

Na OŠ Hajdina je 4. oktobra 2022 potekal jesenski kros, ki se ga je 
udeležilo 15 osnovnih šol iz ptujskega področja. Zelo razgibano in 
zanimivo 1 km dolgo kros stezo, ki se je vila skozi gozd, je preteklo 
več kot 300 tekačev in tekačic.

OŠ Destrnik-Trnovska vas je zastopalo 22 učencev in učenk v katego-
rijah od 5. do 9. razreda. Pohvalijo se lahko z dvema medaljama:

• Filip Rom je zmagal v kategoriji učenci letnik 2009 (osmošolci) in v 
cilj prišel kar 8 s pred drugouvrščenim tekmovalcem,

• Tina Vogrinec je prejela srebrno medaljo v kategoriji učenk letnik 
2011.

Med prvo deseterico so se uvrstili še Urban Moharič (5. mesto), 
Gašper Herga (5. mesto), Tina Kocmut (8. mesto) in Lejla Meško  
(10. mesto).

Pripravil: Tadej Urbanija

KOLUMNA Z DEBELEGA RTIČA

Začelo se je novo šolsko leto in postali smo učenci 
5. razreda. Komaj smo spoznali novi razredničarki, 
že nas je čakal prvi, zelo pomemben mejnik v tem 
šolskem letu. V tretjem tednu septembra smo se 
namreč odpravili v letno šolo v naravi. Vsi nestrpni 
in polni pričakovanj smo ta dan težko pričakovali. 

In končno je prišel. Ta ponedeljek, ko smo se, neka-
teri s solzico v očeh, drugi precej pogumno, odpravili 
na pot proti morju. Ta je potekala v veselem vzdušju, 
saj smo čas na avtobusu izkoristili za pogovor, be-
sedne igre in petje. Kot bi mignil, smo bili na mor-
ju, kjer nas je toplo sonce prav lepo pozdravilo. Ker 
pa se je naše doživetje šele prav začelo, smo hit-
ro razpakirali kovčke, se najedli in šli preverit naše 
plavalne sposobnosti na bazen. Mimogrede smo se 

ustavili še na obali in preverili temperaturo morja 
(pogumni so vanj zakorakali, ostali pa namočili kak-
šen prst ali dva ). 

V tednu našega bivanja na Debelem Rtiču smo ob 
plavanju tudi veliko raziskovali, opazovali in se za-
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bavali. Letos smo imeli ob tradicionalnem izletu v 
Piran še novo aktivnost, lokostrelstvo, pri kateri smo 
zelo uživali. Vsak od nas je lahko večkrat streljal z 
lokom in kar nekaj je bilo takih, ki so zadeli balon-
ček na tarči. Ti so si za uspešen strel prislužili tudi 
nagrado. Ker smo letos imeli precejšnjo srečo z vre-
menom, sonce nas je namreč cel teden prijetno raz-
vajalo in vabilo na različne aktivnosti v naravi, lahko 
med naše nepozabne trenutke uvrstimo tudi druge 
različne aktivnosti in dejavnosti, ki jih ponuja mla-
dinsko zdravilišče in so bile za nas zelo poučne ter 
zabavne. Na primer lov za zakladom, ogled medite-
ranskega parka in letos znova plesni večeri. 

Kot bi mignil, je šola v naravi minila in čas je bil, 
da smo se odpravili nazaj proti domu. Na naši poti 

nazaj smo morali narediti samo še postanek v Po-
stojnski jami, kjer smo znova spoznali, kako čudovit 
je lahko podzemni svet. 

V tem tednu smo ob že omenjenih dogodkih spoz-
nali in doživeli še veliko zanimivih, novih, nepozab-
nih in čudovitih trenutkov, nenazadnje pa smo ob 
tem osvojili še lastne osebne zmage, ki so naša živ-
ljenja še dodatno obogatila. Veselimo se naslednjih!

P.S. Na Debelem Rtiču nas je vsakodnevno razvese-
ljeval moto NASMEHNI SE in ker smo ga res upo-
števali, si želimo, da nas in tudi vas še naprej sprem-
lja skozi celotno šolsko leto in še dlje.      

Zapisala: Sonja Plazar
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JESENSKO SREČANJE 
S STARŠI V VRTCU DESTRNIK

Povezovanje in sodelovanje sta ena od ključnih 
elementov dobrega delovanja vsake družbe. Tega 
se zavedajo tudi v Vrtcu pri OŠ Destrnik, zato so 
letošnje srečanje s starši organizirali skupaj z Ga-
silsko zvezo Destrnik.

Na srečanju, na katerem sta sodelovali obe gasilski 
društvi naše občine, so si otroci in starši ogledali 
nekaj gasilskih dejavnosti, pri katerih so gasilci upo-
rabili številne tehnike. Videli so lahko notranji napad 
preko terase, evakuacijo in uporabo vrvne tehnike. 
Na veliko veselje otrok so se lahko tudi sami preiz-
kusili v gašenju z ročnikom in ciljanjem tarče z bren-
tačami. Pomembni vrednoti gasilstva in dela v vrtcu 
sta povezovanje in sodelovanje, tudi izven lokalne 
skupnosti. »Veseli smo bili, da so se letošnjega sreča-

nja udeležili tudi gasilci 
PGD Ptuj, ki so najbolj 
pogumnim omogočili, 
da so se v košari gasil-
ske lestve dvignili viso-
ko v zrak in si Destrnik 
ogledali od zgoraj. Dru-
ženje smo zaključili le-
tnemu času primerno, s 
kostanjevim piknikom, k 
izvedbi katerega so veli-
ko pripomogli tudi star-
ši vrtčevskih otrok,« so 
povedali. 

 
Vir: Vrtec Destrnik

PLAVALNI TEČAJ

Plavanje skladno razvija in oblikuje telo. V zave-
sljaje in udarce so namreč vključeni vsi večji sklepi 
in mišične skupine. Tako se s plavanjem ohranja 
gibljivost ramenskega obroča in nožnih sklepov ter 
skladno razvija telo.  

Med plavanjem se pospeši delovanje srca in preto-
ka krvi v ožilju. Takšna sprememba ohranja prožnost 
ožilja in zmanjšuje možnost za nastanek okvar na 
krvožilnem sistemu. Torej je plavanje zelo primer-
na aerobna dejavnost in sredstvo za preprečevanje 
številnih negativnih učinkov, ki nastanejo zaradi po-
manjkanja telesne aktivnosti kot posledica sodob-
nega načina življenja. 

»Za učenje plavanja je najprimerneje obdobje prve 

triade, ko se osnovna lokomotorna, stabilnostna in 
manipulativna gibanja vedno bolj izpopolnjujejo, pre-
čistijo in kombinirajo v bolj zahtevne oblike gibalnih 
dejavnosti. Obseg in stopnja razvoja gibanja znotraj te 
faze sta odvisna od različnih psihomotoričnih dejavni-
kov. Z izvedbo plavalnega tečaja učence spodbujamo 
k doseganju drugačnih ciljev, kot jih izvajamo med re-
dnim poukom. Seznanimo jih tudi s teoretičnimi vsebi-
nami, kot so nevarnosti v vodi, še zlasti pri skakanju na 
glavo, varnostni ukrepi, pomen preoblačenja mokrih 
kopalk, pomen vzdrževanja higiene v vodi in zunaj nje 
itd. V času, ko ima veliko družin postavljene bazene 
doma, opažamo v plavalnih tečajih boljšo prilagodlji-
vost učenk in učencev na vodo. V šolah se izvajajo pla-
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valni tečaji v okviru programa Naučimo se plavati,« 
pove Urška Jaroš in dodaja, da učencem v prvem 
razredu ponudijo 10-urni plavalni tečaj, ki je del 
nadstandardnega programa. V tretjem razredu je 
20-urni plavalni tečaj del rednega pouka športa, v 
petem razredu pa se učenci in učenke odpravijo v 
letno šolo v naravi, kjer imajo spet plavalni tečaj. 

»Cilj vseh teh tečajev je, da imamo plavalno pisme-
ne učenke in učence. Do šestega razreda osnovne 
šole skoraj vsi učenci in učenke preplavajo dolži-
no bazena. Tako smo se v prvem tednu oktobra 
odpravili na plavalni tečaj v Male Moravce. Prav 
vse učenke in učenci so po petih dneh izjemno nap-
redovali v plavanju. Še pomembneje pa je, da so se 
v vodi ter ob njej počutili varno in veselo,« zaključi 
Jaroševa. 

 
Pripravil: Tadej Urbanija

PLAVALI SO TUDI NAJMLAJŠI

V mesecu septembru so se plavalnega tečaja udele-
žili tudi predšolski otroci. V Termah Ptuj so se s po-
močjo različnih iger prilagajali na vodo in usvajali 
osnovne elemente plavanja. Nekateri izmed njih so 
se naučili plavati tudi brez pripomočkov. Ob koncu 
plavalnega tečaja so prejeli posebna priznanja Del-
finček.

Pripravil: Tadej Urbanija

JAZ, TI, MI, ZA NENASILJE VSI

Na Osnovni šoli Destrnik-Trnovska vas v tekočem 
šolskem letu preventivnim dejavnostim namenjajo 
še več pozornosti kot doslej. Izvajajo jih na različnih 
področjih. Zavedajo se namreč, da je za otroki zelo 
zahtevno obdobje, ki se kaže v porastu odklonske-
ga vedenja in medvrstniškega nasilja, zato je pou-
darek tudi na dejavnostih za preprečevanju le-tega. 
Pri organizaciji in izvedbi preventivnih dejavnosti 
sodelujejo tako zaposleni kot zunanji sodelavci 
šole. 

V začetku oktobra so na šoli za učence od 6.–9. ra-
zreda izvedli dan dejavnosti z naslovom Jaz, ti, mi, 
za nenasilje vsi. »Učenci so obnovili znanje iz prej-
šnjega šolskega leta o nasilju in vrstah nasilja, kako 
se na nasilje odzvati in kaj lahko narediš sam, če se 
znajdeš v takšnem položaju. Urili so se v prepozna-
vanju načinov komunikacije. Spoznali so asertivni 
način komunikacije, ali z drugimi besedami, kako se 
postaviti zase. Na to temo smo izvedli delavnico z igro 

vlog. Prav tako so sodelovali v gibalnih socialnih igrah, 
katerih namen je spodbujanje sodelovanja za dose-
go skupnega cilja,« pojasnjuje Jelena Novak, vodja 
dneva dejavnosti in koordinatorica mednarodnega 
preventivnega programa Lions Quest, ki so se mu 
pridružili v tem šolskem letu. »Gre za mednarodni 
šolski preventivni program socialnega in čustvenega 
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učenja. Namenjen je spodbujanju pozitivnega razvoja 
ter vedenja otrok in mladostnikov. Pod vodstvom fun-
dacije Lions Clubs International Foundation (LCIF) se 
globalno izvaja že 30 let. Pričel se je v ZDA, danes pa 
poteka v več kot 105 državah in v 45 jezikih,« opiše 
Novakova. 

Na slovenskih tleh se v šolskem letu 2022/23 uvaja 
v obliki pilotnega projekta Veščine za adolescenco 
za učence 6. in 7. razredov osnovnih šol. Sodelova-
nje v programu Lions Quest je za otroke brezplač-
no. Prejeli bodo gradiva v obliki delovnega zvezka. 
Projekt sofinancirata LCIF (Fundacija Mednarodne 
zveze Lions klubov) in UNODC (Urad Združenih na-

rodov za boj proti drogam in kriminalu). Izvajalec 
strokovne koordinacije in izobraževanje mentorjev 
v Sloveniji je Inštitut UTRIP, program pa je potrjen s 
strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

»Verjamemo, da je sodelovanje v programu pridobitev 
za učence naše šole in tudi za lokalno skupnost, saj 
so njegovi učinki znanstveno dokazani, kažejo pa se 
v boljšem sodelovanju otrok v šoli, zmanjšanju med-
vrstniškega nasilja, zmanjšanju zlorabe drog ter večji 
vključenost otrok in mladine v socialna okolja,« še za-
ključi Jelena Novak. 

Pripravil: Tadej Urbanija

TEDEN OTROKA

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka – Skupaj 
se imamo dobro – ki je povzeta po naslovu pesmi 
med mladimi zelo priljubljenega reperja in amba-
sadorja letošnjega tedna Boštjana Nipiča – Nipke 
z naslovom Skup se mava dobr, je v ospredje pos-
tavila pomen druženja in igre.

V sklopu Tedna otroka, ki je potekal od 3. do 9. okto-
bra, so na OŠ Destrnik -Trnovska vas in v obeh vrtcih 
potekale številne dejavnosti, s katerimi so v ospred-
je postavili pomen prijateljstva in družbe sovrstni-
kov. Pomen prijateljstva in druženja so spoznavali 
skozi socialne igre ter preko ustvarjalnih delavnic, 
na katerih so učenci izdelovali torbice iz debele vol-
ne, slikali na kamne, pekli palačinke, izdelovali čo-
koladne praline in družabno igro »križec in krožec«, 
se preizkusili v ustvarjanju jesenskih mobile iz pisa-

nega listja, palic, jute in kostanjev, pletli zapestnice 
prijateljstva ter se preizkusili v lokostrelstvu. 

Spoznavali so tudi temne plati modne industrije in 
iskali ideje, kako ozaveščati o negativnih vplivih pro-
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izvodnje oblačil ter pretiranem potrošništvu. Organizirali so tudi 
šahovski turnir za učence obeh šol, ki se ga je udeležilo 23 učen-
cev v dveh kategorijah. V mlajši kategoriji so prva tri mesta zasedli 
Luka Rom, Niko Maguša in Žiga Horvat, med starejšimi učenci pa 
so bili najboljši Anže Matjaž, Nik Mitja Vajngerl in Matej Drobec. 
Potekala je tudi akcija zbiranja starega papirja. Skupaj s podružniš-
ko šolo so ga zbrali več kot 6.000 kg. Denar bodo namenili šolske-
mu skladu in plačilu zaključne ekskurzije. 

V Vrtcu pri OŠ Destrnik so s sodelovanjem z obema društvoma 
GZ Destrnik letošnjo temo Tedna otroka povezali s spoznavanjem 
pomena prostovoljnega gasilstva, ki je močno ukoreninjeno v slo-
venskem prostoru ter poudarja pomen skupnosti in solidarnosti. 
Otroci so ob obisku prostovoljnega gasilca spoznali, da gasilci 
poleg gašenja opravljajo številne druge naloge, kot je posredova-
nje ob naravnih in prometnih nesrečah, njihov glavni namen pa je 
zaščititi življenja ljudi, živali in imetja, vse to pa počnejo v svojem 
prostem času. Otroci iz starjših skupin so obiskali gasilski dom, 
kjer so si ogledali vozila, opremo ter dvorano s pokali in gasilskimi 
prapori. Spoznali so, da ima vsak gasilec svojo pomembno funkci-
jo, ki pripomore k dobremu delovanju društva. Otroci so bili zlasti 
veseli, ko so gasilci z gasilskim avtomobilom obiskali vrtec in so se 
lahko preizkusili v gašenju z brentačami. 

Potekale so tudi delavnice, na katerih so otroci izdelovali gasilske 
avtomobile in čelade, nato pa so se preizkusili v gasilskih vajah. Po 
uspešno opravljenih vajah so dobili priznanja in medalje za mini 
gasilca/gasilko. Teden so zaključili s pravo gasilsko veselico, pri če-
mer gre zahvala učitelju Ivanu Kojcu, ki je otroke razveselil z igra-
njem na harmoniko. 

 Pripravil: Tadej Urbanija
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ZGODBA 
IZ DOLIČA

»Lahko bi rekli, da se najlepše zgodbe pišejo takrat, 
ko jih najmanj pričakuješ. Lahko bi rekli, da je Anej 
Resman čisto preprost osnovnošolec sedmega ra-
zreda, ki se mu dogajajo čisto preproste najstniške 
reči. Aneja poznam kot navihanega soseda. Ta fant 
je že od malih nog kazal sposobnosti, ki niso bile 
čisto običajne,« o Aneju pripoveduje Tadej Turk.

Najstnik močne volje in zagnanosti se je že pri enaj-
stih letih s kolesom sam odpeljal na Pohorje in na-
zaj, kar je starše spodbudilo, da sta Aneja vključila 
v nadzorovano okolje Kolesarskega kluba Perutnine 
Ptuj, kjer nadgrajuje svoj talent in spretnosti na ko-
lesu. »Klub ga je sprejel medse z največjim veseljem 
in že po štirinajstih dneh treninga je med svojimi vr-
stniki pokazal, da talent in volja hodita z roko v roki. V 
Doliču imamo namreč državnega podprvaka v vožnji 
na čas, zmagovalca na dirki za Knobleharjev pokal v 
Škocjanu in zmagovalca velike nagrade Avtomojstra 

Foto: Damjan Adam

v Podsmreki. Prav dirka v Podsmreki je bila odločil-
na, da je ekipa Perutnine Ptuj osvojila skupno zma-
go v sezoni na prireditvi Pogi pokal. In to je rezultat 
par tednov usmerjenega treninga pod profesionalnim 
vodstvom kluba s precej veliko ugleda ter spoštova-
nja, v katerem se je kalilo ogromno znanih imen tega 
športa,« še zapiše Turk in doda, da ga vse zmage 
ne čudijo. Še posebej ponosen pa je, da ima tu in 
tam priložnost odpeljati kakšno furo s podprvakom 
iz našega Doliča.

  Po zapisu pripravil: Simon Fridl

ŠPORTNI USPEHI DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
SV. URBAN DESTRNIK

Člani destrniškega društva upokojencev so v začetku oktobra ponovno 
pokazali, kaj zmore ekipni duh in dobra pripravljenost, saj so na zaključ-
nem tekmovanju ptujske lige v kegljanju na vrvici osvojili precej odličij, 
priznanj in pokalov.

Na tekmovanju, ki je tokrat potekalo v Stojncih in so se ga udeležila 
društva spodnjepodravske regije, je sodelovala tudi ekipa Društva upo-
kojencev sv. Urban Destrnik. Predsednik društva Anton Sever ponosno 
pove: »V kategoriji posamezno so ženske dosegle drugo mesto, skupno v 
ligi pa so naši osvojili tretje mesto in bili tako tik za ekipama iz Rogoznice 
in Ptuja. Najboljši tekmovalec v ligi pa je bil Franc Sever. Vsem tekmoval-
kam in tekmovalcem iskreno čestitam za udeležbo in rezultate, zahva-
la pa velja tudi referentu za šport, Miru Vindišu, za spodbujanje ekipe in 
športnega duha.« Predsednik posebej izpostavi tudi ekipo, ki se je v Ivanj-
kovcih udeležila tekmovanja v pikadu in domov prinesla zlato odličje. 

»Ponovno pozivamo vse upokojence, ki imajo vsaj malo zanimanja za keglja-
nje, pikado ali metanje železnih obročev, da se nam pridružijo, saj imamo 
dobre pogoje za treninge. Več nas bo, bolj bomo zmagovali,« še doda Feliks 
Majerič. Pripravil: Simon Fridl
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VOLITVE 2022 

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi z določbo 60. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) je 
Občinska volilna komisija Občine Destrnik sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV
ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE DESTRNIK

na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022

V seznam so vpisani trije (3) kandidati:
1. Vlasta TETIČKOVIČ-TOPLAK, roj. 17. 3. 1978, stanujoča Destrnik 10, 2253 Destrnik  
 Poklic: univerzitetna diplomirana ekonomistka, direktorica občinske uprave
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

2. BRANKO HORVAT, roj. 31. 7. 1967, stanujoč Svetinci 26, 2253 Destrnik
 Poklic: lesarski tehnik, samostojni podjetnik
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Adriana Horvat in skupina volivcev

3. Robert SIMONIČ, roj. 19. 4. 1976, stanujoč Vintarovci 34, 2253 Destrnik
 Poklic: prometni tehnik, pogodbenik MNZ
 Predlagatelj: Janez Simonič in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

                                                                        Predsednica Občinske volilne komisije
     Tatjana VOGRINEC BURGAR, univ. dipl. prav., l.r.
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Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi z določbo 60. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) je 
Občinska volilna komisija Občine Destrnik sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV
ZA VOLITVE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DESTRNIK

na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022

Kandidati za občinski svet v VOLILNI ENOTI 1 so:
1. Aleksander KOSER, roj. 5. 5. 1974, stanujoč Janežovski Vrh 22, 2253 Destrnik
 Poklic: elektrikar energetik, prevzemni kontrolor 
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI  

2. Ivanka FLADUNG, roj. 20. 4. 1969, stanujoča Janežovski Vrh 5, 2253 Destrnik
 Poklic: kmetijski tehnik, kontrolor
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Robert Ziško in skupina volivcev

3. Elizabeta FRAS, roj. 12. 11. 1969, stanujoča Placar 24a, 2253 Destrnik
 Poklic: magistra javne uprave, višja svetovalka področja III
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI  

4. Danijel POLANČEC, roj. 29. 5. 1986, stanujoč Placar 9, 2253 Destrnik 
 Poklic: obdelovalec kovin, CNC-programer – operater
 Predlagatelj: Franc Kukovec in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

5. Anton KOVAČEC, roj. 13. 1. 1957, stanujoč Janežovski Vrh 37a, 2253 Destrnik
 Poklic: KV-prodajalec, upokojenec 
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Robert Ziško in skupina volivcev

6. Bojan MURKO, roj. 28. 5. 1984, stanujoč Janežovski Vrh 47, 2253 Destrnik
 Poklic: kmetijsko gos. tehnik, kmetovalec 
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI 
 
7. Uroš ŠTUMBERGER, roj. 23. 5. 1979, stanujoč Destrnik 16a, Destrnik
 Poklic: elektrikar – elektronik, elektromonter in serviser
 Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

8. Dušanka ZIŠKO, roj. 4. 9. 1974, stanujoča Destrnik 34, 2253 Destrnik
 Poklic: kmetijski tehnik, administrativna dela
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Robert Ziško in skupina volivcev

9. Andrej ZELENIK, roj. 20. 11. 1975, stanujoč Janežovski Vrh 14a, 2253 Destrnik
 Poklic: avtomehanik voznik, voznik strojnik
 Predlagatelj: Mojca Zelenik in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

V volilni enoti 1 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.
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Kandidati za občinski svet v VOLILNI ENOTI 2 so:
1. Urška ČEH, roj. 8. 10. 1987, stanujoča Vintarovci 29, 2253 Destrnik
 Poklic: diplomirana računovodja, računovodstvo
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

2. Majda KUNČNIK, roj. 17. 5. 1969, stanujoča Vintarovci 75a, 2253 Destrnik
 Poklic: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Viktorija Caf in skupina volivcev

3. Robert SIMONIČ, roj. 19. 4. 1976, stanujoč Vintarovci 34, 2253 Destrnik
 Poklic: prometni tehnik, pogodbenik MNZ
 Predlagatelj: Janez Simonič in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

4. Samo SIMONIČ, roj. 13. 11. 1982, stanujoč Vintarovci 45a, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomski tehnik, samostojni podjetnik
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

5. Darko CAF, roj. 19. 9. 1967, stanujoč Vintarovci 54b, 2253 Destrnik
 Poklic: krovec tehnik, hišnik v OŠ Destrnik
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Viktorija Caf in skupina volivcev

6. Mario POLANEC, roj. 30. 8. 1996, stanujoč Ločki Vrh 11b, 2253 Destrnik
 Poklic: tehnik mehatronike, samostojni podjetnik
 Predlagatelj: Leonida Polanec in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK
V volilni enoti 2 se volita dva (2) člana občinskega sveta.

Kandidati za občinski svet v VOLILNI ENOTI 3 so:
1. Martina HERGA, roj. 8. 5.1982, stanujoča Drstelja 29, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomski tehnik, referent za stanovanjske zadeve
 Predlagatelj: Bojan Herga in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

2. Valerija ŠAŠKO, roj. 18. 10. 1962, stanujoča Janežovci 2, 2253 Destrnik
 Poklic: spec. družinske in splošne medicine, zdravnica
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

3. Miran JAUŠOVEC, roj. 27. 7. 1980, stanujoč Janežovci 1, 2253 Destrnik
 Poklic: avtoklepar, avtoklepar 
 Predlagatelj: Mojca Jaušovec in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

4. Matej SUŽNIK, roj. 27. 4. 1977, stanujoč Jiršovci 40, 2253 Destrnik
 Poklic: profesor fizike, ravnatelj OŠ 
 Predlagatelj: Branko Pauko in skupina volivcev

5. Marjan LOVREC, roj. 6. 8. 1960, stanujoč Jiršovci 24, 2253 Destrnik
 Poklic: strojni mehanik, upokojenec
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

6. Anton SEVER, roj. 6. 6. 1961, stanujoč Drstelja 9, 2253 Destrnik
 Poklic: strojni mehanik, upokojenec
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

7. Franc KORES, roj. 11. 10. 1971, stanujoč Drstelja 2, 2253 Destrnik
 Poklic: varilec, varilec – ključavničar
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Mira Hliš in skupina volivcev

V volilni enoti 3 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.



29

OBČAN VOLITVE 2022

Kandidati za občinski svet v VOLILNI ENOTI 4 so:
1. Jernej ŠEMNIČKI, roj. 10. 4. 1988, stanujoč Zgornji Velovlek 4, 2253 Destrnik
 Poklic: gimnazijski maturant, tehnični kontrolor
 Predlagatelj: Ivan Slukan in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

2. Lidija GABROVEC, roj. 30. 1. 1976, stanujoča Svetinci 29, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomska – smer prodajalec, blagajničarka
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Adriana Horvat in skupina volivcev 

3. Mojca PUKŠIČ, roj. 8. 7. 1980, stanujoča Dolič 23, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomski tehnik, delo v proizvodnji
 Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

4. Marija  ZELENIK, roj. 24. 9. 1954, stanujoča Levanjci 11, 2253 Destrnik
 Poklic: upokojenka
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Adriana Horvat in skupina volivcev

5. Anton ŽAMPA, roj. 30. 12. 1962, stanujoč Levanjci 10, 2253 Destrnik
 Poklic: kmetijski tehnik, kmetovalec
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

6. Mitja ZELENKO, roj. 26. 4. 1988, stanujoč Gomilci 8, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomski tehnik, logistika – kurir
 Predlagatelj: Branko Zelenko in skupina volivcev – NAjPREJ DESTRNIK

7. Igor ILEC, roj. 28. 11. 1966, stanujoč Dolič 37, 2253 Destrnik
 Poklic: diplomirani geodet, geodet 
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

8. Branko HORVAT, roj. 31. 7. 1967, stanujoč Svetinci 26, 2253 Destrnik
 Poklic: lesarski tehnik, samostojni podjetnik
 Predlagatelj: LISTA ZA URBAN – Adriana Horvat in skupina volivcev

9. Valerija MALEK, roj. 14. 1. 1978, stanujoča Dolič 16a, 2253 Destrnik
 Poklic: ekonomsko-komercialni tehnik, sodelavec na pošti I
 Predlagatelj: SDS IN SLS – DRUGAČNI & POVEZANI

V volilni enoti 4 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.

                                                                           Predsednica Občinske volilne komisije
     Tatjana VOGRINEC BURGAR, univ. dipl. prav., l.r.
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④ 

matej.suznik@gmail.com 

Spoštovane volivke in volivci 3. volilne enote         
Občine Destrnik! 

Sem Matej Sužnik, star 45 
let, z družino že petnajst 
let živim v Jiršovcih. 

Pri svojem delovanju in 
odločanju bom neodvisen 
in avtonomen. Moja ko-
munikacija je umirjena in 
spoštljiva do vseh ljudi. 

Kaj potrebuje 3. volilna enota? 
 Š�ri letni plan asfal�ranja cest po 

celotni občini. 
 Cenovno dostopno ureditev 

čiščenja fekalnih vod. 
 Ureditev brežin po celotni dolžini 

potoka Rogoznica. 
 Enostavni objekt za 

druženje vaščanov ob raznih 
dogodkih. 

 
 

Naročnik oglasa: Matej Sužnik 
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V SPOMIN

V SPOMIN
Letos je minilo 10 let, odkar so nas zapustili

         ZORČIČ

   Jožef       Alojzija                   Srečko
         27. 4. 2012  4. 11. 2012                          3. 11. 2012

Hvala vsem, ki jih ohranjate v lepem spominu.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
ako jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

OBČAN NOVEMBER 2022
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Spoštovani!

Na podlagi spremenjenega določila 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (ZOFVI-M) imajo vsi davčni zavezanci možnost nameniti del svoje dohodnine šolskemu skladu.

S sredstvi šolskega sklada izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno-izobraževalnega programa ter finan-
ciramo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, 
torej nakup nadstandardne opreme ipd.

Na vas se obračamo s prošnjo, da del dohodnine (0,3 %) namenite šolskemu skladu JVIZ OŠ Destrnik-Trno-
vska vas.

Na naši spletni strani je objavljen obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«, ki ga 
izpolnite s svojimi podatki. Obrazec nato natisnete, ga podpišete in dostavite v šolo, ali ga pošljete na 
pristojni finančni urad (Finančni urad Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj) oz. oddate preko portala eDavki. 

Če obrazca nimate možnosti natisniti, ga lahko dobite v tajništvu šole.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v naš šolski sklad že prispevali, in vsem, ki boste to še storili.

 mag. Drago Skurjeni, ravnatelj

DONACIJE V ŠOLSKI SKLAD

OBVESTILA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka 

FRANCA HAMERŠAKA 
iz Janežovskega Vrha 49, Destrnik.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sveče in svete maše.
Hvala gasilcem, turističnemu društvu, društvu kmetic ter Društvu slepih in slabovidnih Ptuj.

Gospodu župniku za ganljive besede in sveto mašo ter patru Milanu Kosu.
Hvala Lidiji Ličen za poslovilne besede.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žena Marija, hčerki Lidija in Danica ter sin Milan z družinami, vnuki in pravnuki.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši.
Zato pa pot nas vodi tja,
kjer rože ti cvetijo in sveče v spomin gorijo.

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini 
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

 ANGELE HORVAT
 iz Vintarovcev 45, Destrnik. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje 
in sveče ter darovane svete maše. Posebna zahvala pogrebnemu podjetju, govornici za tople besede 

slovesa, pevcem ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: otroci Aleksandra, Bernarda, Miran, Emil, Srečko in Mira z družinami

ZAHVALA

OBČAN NOVEMBER 2022



»Kultura ni samo tisto, kar beremo, kar pišemo, kar slikamo, kar gradimo 
– kultura je tudi pogled, nasmeh in vedenje, so geste in govor. 

Nedvomno je kultura v nas, saj se to opazi že od načina, 
kako nekoga pozdravimo, do ene pesmi, slike, zgradbe ...«

Ivo Andrić, Nobelov nagrajenec za književnost

 

Kulturno društvo Destrnik vabi na osrednjo slovesnost ob  

120. obletnici organiziranega 
kulturnega udejstvovanja v Destrniku,  

ki bo v nedeljo, 11. decembra, ob 17. uri v Volkmerjevem domu kulture.

 

Vsi, ki vas zanima likovno ustvarjanje, pa vabljeni na delavnico pod vodstvom Vere Kovačević 

v četrtek, 1. decembra, ob 17. uri. Dodatne podrobnosti bodo objavljene na strani društva.


